
REGULAMIN AKCJI – Promocja Lojalnościowa 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji 
Lojalnościowej. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza  zapoznanie się z treścią 
Regulaminu i akceptuje jego warunki. 
 

2. Organizatorem promocji jest firma GRASS-HOPPER POLSKA sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w  
Krakowie przy ul. Klimeckiego 14, zwanej dalej Organizatorem. 
 

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

działających w branży meblowej, z wyłączeniem podmiotów współpracujących z firmą GRASS-

HOPPER POLSKA SP. Z O. O. SP.K. w oparciu o kontrakty handlowe lub na specjalnych 

warunkach handlowych, zwanych dalej Uczestnikiem. 

 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obejmującymi produkty marki Grass-Hopper, 

Hettich i Unihopper, ogłoszonymi przez Organizatora lub firmę Hettich. 

 

 

 

§2 Warunki uczestnictwa i termin Konkursu 

 

1. Czas trwania promocji to okres od 01.10.2022 do 20.12.2022r. 

 

2. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w 

Promocji. Każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz. 

 

3. Uczestnik otrzyma voucher na tygodniowy pobyt w jednym z domków 9 osobowych (6 osób 

dorosłych + 3 dzieci) przy spełnieniu poniższych warunków: 

 

a. zakupi w firmie GRASS-HOPPER POLSKA SP.Z O O SP.K. produkty marek: GRASS-

HOPPER, HETTICH, UNIHOPPER oraz fronty aluminiowe produkowane przez firmę 

GRASS-HOPPER, na sumę ogólną minimum 40 000 PLN netto, w okresie trwania 

promocji. Od sumy zakupów w/w towarów będą odjęte faktury korygujące. 

 

b. nie będzie miał przeterminowanych zobowiązań w stosunku do firmy GRASS-HOPPER 

POLSKA SP.Z O O SP.K. na dzień rozliczenia zakup premiowanych w promocji. 

 

c. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Promocji Lojalnościowej 

oraz regulaminu korzystania z voucherów dostępnych na stronie GRASS-HOPPER’a: 

www.grass-hopper.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wymagania i 

wytyczne, dotyczące realizacji Vouchera przez Holiday Park & Resort. 

 

4. Vouchery nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.  

 

 

 

 

§3 Rozliczenie Promocji 

 

1. Zakupy premiowane Voucherem zostaną rozliczone nie później niż do 31.01.2023r 

 

2. Uczestnik, który jest uprawniony do odbioru Vouchera zostanie o tym fakcie powiadomiony 

drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 

 

3. Vouchery zostaną przekazane zwycięzcom w terminie do 31.01.2023r w trakcie eventu 

podsumowującego Promocję, organizowanego przez Organizatora. Dokładny termin eventu 

zostanie podany zwycięzcom drogą mailową i telefoniczną.  

 



4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

Organizator w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierze od 

Laureata zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 

przypadku osób prawnych to na podatniku, który otrzyma nagrodę ciążyć będą określone 

obowiązki podatkowe.  

 

5. Nagrodzeni Uczestnicy Promocji, przed wydaniem przyznanej nagrody zobowiązani są do 

współpracy z Organizatorem i realizacji obowiązków, o których mowa w §3 pkt 4., w tym do 

podania niezbędnych danych, celem dokonania prawidłowego rozliczenia podatkowego w 

przypadku osób fizycznych. 

 

 

§4 Ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych. 

 

2. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. 
imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mailowego.  

 
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane w celu:  

 

a) realizacji Promocji; 

b) przyznania i odbioru nagród;  

c) wysyłki informacji związanych z Konkursem;  

 
4. Organizator jest administratorami danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Ogólnego o 
ochronie danych osobowych (RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenie dyrektywy 95/46/WE.  

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody ich przetwarzanie jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji. 

 

6. Każdy uczestnik ma prawo do:  

 

• Dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora  

• Poprawiania swoich danych 

• Zaprzestania przetwarzania danych  

• Sprzeciwu do przetwarzania danych i ich usunięcia oraz przenoszenia  

• Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

• Wniesienia skargi do Organu nadzorczego (UODO ul. Stawki, Warszawa)  
 

 

 

§ 5 Reklamacje 

 
1. Reklamacje związane z Promocją należy kierować na adres: ul.Partyzantów 2B, 34-130 

Kalwaria Zebrzydowska 

 

2. Reklamacje należy nadsyłać do dnia 20.12.2022 roku.  

 
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie przez Organizatora Komisja. Reklamacje będą 

rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od ich otrzymania. 
 

4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy otrzymają odpowiedź drogą mailową. 
 

5.  Decyzje Komisji do zgłoszonej reklamacji są ostateczne.  



 
 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji oraz regulamin korzystania z Voucherów Holiday Park & Resort dostępny jest 

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.grass-hopper.pl 

 

2. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w 

Promocji. 

 

3. Wszelkie pytania dotyczące Promocji należy kierować na adres: info@grass-hopper.pl 

 

4. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu Promocji oraz przepisy prawa. Materiały 

reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty. 

 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

6. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

 


